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Zoals reeCs ee"der bericht zijn de vragenlijsten over Ce boerenvaktaal voor Genert in het verl-eden groiendeels onilAeruLd
gebleven. i;et d.e vragenlijsten d.ie daarna zi-jn verscherren, zít
het ue1 goed.
De l1e.,r ?.i.laas is imiddels door nri j bereid gevonden een oudagrariër uit Genert te interviewen rnei behulp van een ba::Clecorder. De eerste zes bandjes (1 drie uuï gespreLstof) zíin reeds
bij ni- j birlllengekoaen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan Ceze
nieuse nedeserker. iiij houden ons aanbêvo1en voor de rest.
InraidCels heb ik nbg i emand. bereid. gevonden een boer uit een
kerkdo:rp of buurtschap te intervielren (er zouden vel eens versctrillen kr.unen bestaan! )
Er zi-t nog steeds schot in
on

iêts te

ver

Ce zaak.

iïebt u ool< belangstelling

doen op heer:liundig gebied? Rea.cties graag

dezes.

ii. J. Vos, Iicrlioenilof
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t" a" b"""t*ing van d.e Genertse i'/oorc1enl1jst van liartien van
der 'rlijst heb ili een overzicht van het nÍeulte, drastisch vereenvoudi-gde en toch lÍetens chalpeli jk verantlroorde spellingsl's teen
voor hêt "Girn::,ers'r beloofc1. Eij d.it artikel zult u het aantreffen en voortaan bij elk artiliêl over ons dialect. Het overzicht
bestaat uit eniae ri:ien tekels (aie uit een of meel Letters -lc;rnen besiaan), aie eti e eiT"" aà" oot: narr één) tr*F-ïoiisterlen. Elk teken vrordt gevolgd door een voorbeeld. uit het 0enerts.
De tekens zijn geondend. volgens een systeen dat ook voor de l"eek
begrijpelijk is. (De wetens chappeli jke ordening is voor de nieti.ngewijae ógenscldjnlijk willekeurig). Het overzícht nordt gevolgd door enlíele spellingregels (die overisens heel lrat eenvoudiger zijn dan die van het I'lederlands I J.
Dan hieronder nog rat uitdrukLingen, die ik n.a.v. een gesprek over de Genertse lloordenlijst noteerde uit de nond van
Mevr.A.v.d..Laar uit Elndhoven aLs proef op de sorn.
1. nen perzikenboo!0 planten is geen kunst, hen houden j-s noeilijker, '!{ie
zoals eLke tui-nier ne-^t.
spirzikke 'wi1 hébbe èn haar,re
iioet hébbe In jonge èn Inen aawe. (26-4).
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(61, eev) zih dubisus: alo L1d
'tÈrgteka
(s.rdê!)
kfuea voorkond tg sof!, ss-s (bge._ 6Jch6ke, voortasde ra ac cqertse lrood;.ili;i ,i"-n-"Ë-ql"t,
De 6! (=eLtz€,oAe r) qi aa uaettttelcabt.!t.lss hooit rea elfeea-aog tn
€!€ !érasED. D6zg klaak rÈ! yrcagst al€tcê€ll,
Do klartc@b!.aat16 die l.a het t&-laÀds Èo,!dt uttg€dfl!ê doo! -.h, tlotdt
. btagka (=beE6!56), \-gl (=b@k).
De ! koDt eIlèea voor iÀ ÈÉL1€ÍÈo6de lett€rgr€peE: ![t, b5se.
11 oÀbekl@tóoode leitergrepen rdldt yoor oagetier aázolfde klot r (=echre of !EÈG_
e',1 gebiolri,: alaopa, tus8a, da.
fu vsrlrerlllrg t€ voorkca@ ÉlD611o trB-d€ <ab€kf€atoonale . ads al.À-T. êeE spogtrof, (t
rb€ald@ (vootsl yoru{.'E liArcoden): dtÀ, tt,
a'". 'np (iie-oof
'o;á"i"*,-io,
Y.r.drbb.1 ds EedekltBk6r !.a e]t. kortê tu*els (dt
"lZ
Eeráte ÉofoÍ
ài-'
stolrao o'
r)-e. voor -ing. ha: víaaer, hd*e, t"rr", p"Goriá, "o;r'"ct""
Ê;"e-i=il"d
_(ges-Dêld
zos-ls O 6?Feekl.
ê€€D d aan bêt eLoilê vl
,roorá,',.ar tr niet Aó&i, laár
'.Sp€l
-Dus
iót, (i€e! g_aElx tret einde
ran eer.Íroot-.i, naar ch: liei ""o
16g, E6Át: E6ch. Cê€n b arll h3t
tng" yq :el r,'ootld, aaÀr p: aiet hAbr uaar bóp.
. rn het trederlaDds Epr€keB se de ! eÀ.u ret ei'tte yE! e6À voord vsÀk Bret Elt. hoevel ,rs
-èD-.Íel schtlJÍeD. Ia het Cêderts solalt atez6 ! lsggglat€a. Do" ;"t ,ó;d,;;-;;,
-----'
. ÀBsidlatles kone! tot uitdlokkttrg ta d.e spelrËg iU i"l ll"aJ-ár-"r!tjl.:aar drr bóver (=toàr), lri"'r
eD z€gt E.let: grs_
;;t..
!9Í.er,
aeet Di6t! h, kê6!€k,
naar rrg kêárek (=t.ri). Ou, a"o";;
ik
"."r-t-ËJtïg.
tÀog, Eaar lk- roêch (=ilr rag -df- tk gaec).
Dus o o"-"- rlloldt s; to_
::$-l!ti
Íetulr'6a
g€e! g naar €sr'r cb satr hêt einde
6en vootd ízit r^6)\l€a iggt !let-! tk gàu, naer ik cààe (=.tl È.8
ga). Dus r * i *.ai-li_
t. Een korio a-\lar:k vóór r,k,g,ch is aLt'id d€ a v-s.rl vídaer, uáttèr. Ous kách6]. rÁ!.
Pas op voor yeruarrilag van e en i: ba6 {=Èas=tagê stgn , raÉr bás (= b"ss).
t€k€ÀÉr

voorlj.€o vàn

A+9--€r ggof gane€du.td Èordeu,
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De verkeerde kart van
wordt genoend:

iets, vooral van textiel of breiwerk

kant. (za+-lgl o)
farniiie wordt enigzing scentisch bekekeni
3. n" t.og"t"orr"ae ksrt
(26-4)
van de kaalÍe
= vên de aangetrourv4" 4l'lrie'
de verte, op een afsta:rd' gezi-en:
4, Ik heb bern maar vanuit
Ik héprra nár van ïit," sá"i";:' \za-+-lgl.a)
gevaarLi3k: vaak zie je het niet terugt
5. fets uitienen is
vooral als het ora gereedschap gaat:
danst m3zrn aajge
Ge hiet ttt"o r,"ttà"-niej iant ieder
*".j1. Qa-q-tgta)
op visite gaat is tra;;;;t d"ie veel- bi j andere vroul'íen
E""
6,
benaditioneel tret nixpunl" van spot en er bestaa-n êl1er1ei
*"ïï'Ë?3lrl"?""i
ll'Ï; vroaw die veu] rákt' op ag -'* il:l
Dfn aafse

(26-4-1976)

In het Ge7. lat is een sufferd, zegt men in het ]{ederlands'
roerts:
lè iz rnen dookes. , Qo-q-lgla) volgens rtran der 'r['Íist wel
sulti!à vroulr'wordt
8. len onnozele,
;áá*""
(ziin spelline) . Van nijn zegsvroulrÍ
genoemd

"á"
hoorde ik:
t^. , ,^-r\
----in
o
|
' \26-+- Y ) nelig:
drijlleke (= onnozele,
'-"p"á"Xisullige vrguvi1t"q191m
en
natuurlilk
g. ""
Zotn sullige t"o"tt
Q6-4-1976)
s1aéipàèchtich'
toch
iir-p"0t"""
uitvoor'deze keer. De volgend'e keer lrat rneer
!

Dat was het weer
d.rukkingen. De luimte

was d.eze

keer bePerkt.
rai.J.Vos, Iiorhoenhof 9t liuenen'

$aeronder Dhr. van
In zi-jn verwelkoning van de aannezigen'
\thet
de- voorzitter oP
no""""i-í* de kring Bèek en Donkt wees
ocik
."iri-ft""tn*aig en óenerts onderwerp van deze avond ' vat
aI bl-eek uit de grote belangstelling' en penninpeester (zie eINa de jaarver"r"e"o
"l;"-3""t"lttí"
voor Rector Pennings, die in de loop
de vooizitter
a""")
"i"ïá" secretariaai-neerlegdê tot ere-bestuurslid te beï"r iSï5-h"i
'
werd dit goedgekeurd en

noênen. 0nder applaus

o* d" r.trir"uigen

